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Strona  z 
MOJA WODA
Strona  z 
G.1. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU        PRIORYTETOWEGO „MOJA WODA”
Oświadczenie współwłaściciela/ wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięciaw ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda"
Ja/My niżej podpisany/ podpisani oświadczam/ oświadczamy, że jestem/jesteśmy współwłaścicielem/ współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny pod niżej wskazanym adresem:
Adres budynku/ lokalu mieszkalnego
Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny oświadczamy, że wyrażam/wyrażamy* zgodę na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, w zakresie przedstawionym we wniosku o dofinansowanie, złożonym przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie.
Dane osób składających oświadczenie:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Data, podpis Współwłaściciela
 ,
Kwota musi obejmować koszt zakupu wszystkich sztuk lub wartość poniesionych nakładów na dana pozycję.
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PROLAN sp. z o.o.
16.03.2020
Wniosek o ofinansowanie w ramach programu priorytetowego MOJA WODA
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